
    

Do jakého prostředí seriálový divák ještě 
nenakoukl, a přitom mu je tak blízké? 
Co třeba nákupní centrum plné lesku 
výloh, bezstarostných kaváren, ale 

i obyčejných a neobyčejných osudů. Prostě radostí i starostí těch, 
kdo v něm pracují. Právě na Obchoďák sází Prima. Už se točí!

běhů, střípky, které se poskládají. Teprve 
pak se začínají odvíjet jejich osudy. Jestli 
se v nich někdo pozná, tak se předem 
omlouvám, ale fakt jsem neopisovala,“ 
dodává s lehkým nadhledem 
Lucie Konášová, která připra-
vuje scénáře jednotlivých dílů 
se zkušeným týmem autorů, 
jako jsou Lucie Konečná (Ordi-
nace v růžové zahradě), Eva 
Papoušková (Pojišťovna štěs-
tí) nebo Petr Kolečko (Okresní 
přebor) atd.
V hlavních rolích se můžeme 
těšit na Barboru Munzarovou 
v roli suverénní ženy činu, sebe-
vědomé manažerky a ředitelky 
obchodního centra. Její hubatou sestru 
a nerozvážnou provozovatelku butiku, jež 
se řítí životem živelně jako uragán, aniž 
tuší, jak moc občas ubližuje, hraje Marika 
Procházková a třetí hrdinku představuje 
slovenská herečka Danica Jurčová. Ta 
přijala roli „zelené vdovy“, tedy ženy ze 
zlaté klece vybudované bohatým manže-
lem, které se život zhroutil jako domeček 
z karet a najednou začíná úplně od nuly – 
doslova. V pokladně samoobsluhy.
Zbývá dodat, že ženské hrdinky nobles-
ně doplňuje Alena Vránová v roli Vandiny 
a Dášiny matky, originální mužské hrdiny 
zastoupí mimo jiné Martin Trnavský nebo 
Ondřej Sokol. 
Seriál Obchoďák se točí kromě v ate-
liérech také za plného provozu v praž-
ském obchodním centru Arkády a diváci 
jej uvidí na podzim. 
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Hvězda herce, baviče a moderátora Tomáše Matonohy stoupá v posledních letech strmě vzhů-
ru. Do povědomí se zapsal jako vysloužilá popová hvězda Tomi Paci v Comebacku, jde z role 
do role, stal se jednou z nových tváří soutěžního pořadu Taxík a od podzimu 2010 moderuje 

vlastní divadelní talk show Na forbíně s T. M. Tu si nyní vybrala Česká televize jako jeden ze svých 
hlavních programových taháků podzimního schématu. Tomáš Matonoha se tak postaví na televizní ob-

razovky vedle Karla Šípa, Jana Krause či Jiřího Krampola, kteří si zvou 
do svých talk show hosty už nějaký ten pátek. 
„Nebojím se srovnání, protože to, jak přemýšlím o svojí talk show, je 
docela jiné, než co vídám u Jana Krause. Taky jsem někdo jiný. Dělám 
jiný druh humoru a nestavím na tom, jak své hosty nachytat,“ uvedl 
v rozhovoru pro brněnský Metropolis Matonoha, který chce, aby se 
v jeho pořadu cítili hosté dobře a aby se v něm zpívalo, tančilo… „Jed-
noduše aby v něm bylo veselo,“ říká herec, který ztvárnil desítky scének 
v pořadu Na stojáka. „Byl jsem hostem několika talk show. Byl jsem 
u Dejdara, Krause, Haliny Pawlowské nebo u Tomáše Hanáka, i u Jana 
Saudka a tak dále. A z těchto zkušeností hosta mám určitou představu, 
jak stavět svoji talk show,“ vysvětluje rodilý Brňák, čím se hodlá inspi-
rovat. V prvních epizodách, které v těchto dnech vznikají na forbíně 
brněnského divadla Reduta, se můžete těšit na Boba Klepla, Luďka 
Sobotu, Martina Stropnického, Martina Dejdara, Chantal Poullain, 
Arnošta Goldfl ama, Jiřího Mádla, Ivu Pazderkovou, Jana Budaře, Ade-
lu Banášovou, Simonu Babčákovou či Pavlu Tomicovou. Vedle dvou 
známých tváří se vždy jako třetí host v každém dílu objeví i jeden z čes-
kých a moravských vinařů. Ty do pořadu „dohazuje“ brněnská Vinná 
galerie, která je partnerem talk show a zároveň stojí jako producent 
za vinnými snímky Bobule a 2Bobule, Lidicemi či za právě vznikající 
komedií Martin a Venuše. O víně tak pohovoří například Petr Marcin-
čák nebo Tomáš Vican z Adámkova vinařství.

Na forbínĕ s T. M.

Talk i divadelní show s vůní vína

Svět českých televizních talk show bude od podzimu bohatší o další 
kousek. Tomáš Matonoha v těchto dnech natáčí v brněnském divadle 
Reduta pořad s názvem Na forbíně s T. M. Zašli jsme se podívat, 
oč v něm běží a v čem je jiný.

aneb Palác plný
obchodů a osudů

3 otázky pro Tomáše Matonohu
Jak se cítíte v roli moderátora talk show?

Je to věc, která mě baví, jinak bych ji nedělal. Mám za sebou modero-

vání řady přímých přenosů, stovky představení Komediografu a desítky 

vystoupení v rámci Na stojáka. Tohle všechno vyžaduje pohotovost 

a improvizaci, což jsou dovednosti, na nichž stojí i moderování talk 

show. Takže si myslím, že nějaký talent pro tento pořad mám.

Zmínil jste se, že se nebojíte srovnání s jinými moderátory talk 

show a na rozdíl například od Jana Krause nehodláte své hosty 

na ničem nachytávat. Jaký tedy bude váš pořad?

Hlavně si nejsem úplně jistý, jestli se o něm dá mluvit jako o talk 

show. Nazval bych ho spíš jako divadelní show, do níž vnáším prvky 

rozhovoru. Pořad není jen o hostech, ale snažím se hodně komunikovat 

i s diváky. Vedle toho, že se během pořadu popíjejí vína těch vinařů, 

kteří jsou právě hosty, mají přítomní diváci příležitost prostřednictvím 

SMS pokládat hostům otázky. A ty mohou být podle mých mnoha zku-

šeností velmi zajímavým vyvrcholením.

Čemu v současnosti věnujete nejvíce energie?

Především své rodině, která se nedávno rozrostla o nového člena, 

Taxíku a do června hlavně „svojí“ Forbíně.


